
BHP to fundament

dobrej pracy
Szef Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Piotr
Duda został jednym z laureatów nagrody im.
Haliny Krahelskiej.

- To dla mnie olbrzymie wyróżnienie i potwier-
dzenie słuszności tego, co jako związkowiec
robię od wielu lat - podkreśla Piotr Duda. - Do
bezpieczeństwa pracy zawsze przywiązywa-
łem wielką wagę, to fundament dobrej pracy.

Czytaj na stronie 5

W Koninie

wszyscy za jednego
Około 3 tys. związkowców, głównie z „Soli-
darności”, wzięło w piątek 24 września udział
w pikiecie przed bramą walcowni Huty Alu-

minium w Koninie. Wśród nich było blisko
100 członków Śląsko-Dąbrowskiej „S”.
Strajk generalny w zakładzie zorganizowa-
no w proteście przeciwko łamaniu praw pra-
cowniczych i związkowych w spółce.

Czytaj na stronie 5

Porozumienie

„Solidarności” z rządem
Podwyżka płacy minimalnej, wzrost wy-
nagrodzeń w sferze budżetowej oraz wy-
dłużenie o rok obowiązujących zasad prze-
chodzenia na wcześniejsze emerytury to
główne ustalenia porozumienia podpisane-

go w poniedziałek 27 sierpnia między
NSZZ „Solidarność” i rządem.

Czytaj na stronie 7
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W numerze:27 lat temu

powstała „Solidarność”

3 września minie 27 lat od podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, które wraz

z umowami społecznymi zawartymi w Gdańsku i Szczecinie doprowadziło w

1980 r. do powstania „Solidarności”. Jak co roku w Jastrzębiu Zdroju odbędą

się z tej okazji rocznicowe uroczystości.
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

W tym roku upływa już 14 lat od tragicznej
śmierci Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i
Jana Tyszkiewicza.

W 1993 roku przewodniczący Zarządu Regionu,
szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz związ-
kowy kierowca zginęli w wypadku samochodowym
w Koziegłowach. Jak co roku ich pamięci poświęco-
na będzie Msza Św., która we wtorek 4 września o
godz. 8.00 odprawiona zostanie w kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śl. Do udziału w nabożeństwie
zapraszamy poczty sztandarowe oraz wszystkich związkowców.

Msza za Grzegorza Kolosę

BT Gliwice
Gliwiccy koordynatorzy programu

"Grosik" poszukują kandydatów na
partnerów w branży spożywczej.

- Jesteśmy zainteresowani sklepami
osiedlowymi w poszczególnych dziel-
nicach Gliwic i okolic - mówi Beata
Sadowska z gliwickiego Biura. Pod-
pisaliśmy nowe umowy z S.C. "Zu-
zia", która w trzech punktach sprzeda-
ży oferuje 5 proc. rabatu dla posiada-
czy karty "Grosik".

Punkty S.C. "Zuzia" znajdują się w
Gliwicach przy ul. Metalowców 7
(branża spożywcza), przy ul. Matylki
8 (odzież damska, męska, bielizna),
przy ul. Pod Papugami 8, pawilon nr 8
(odzież).

Rabat nie obejmuje zakupu kart te-
lefonicznych, biletów KZK GOP i ku-
ponów Totalizatora Sportowego.

BT Zabrze
W wyniku połączenia dwóch zakła-

dów przeprowadzone zostały wybory
uzupełniające do KZ NSZZ "S" Spół-
ki Obrotu Gazu w Zabrzu. W ich wy-
niku przewodniczącym Komisji został
długoletni działacz związkowy Ry-
szard Sobczyk.

BT Katowice
Już od dłuższego czasu posiadacze

karty "Grosik" mogą korzystać z 20
proc. rabatu na wstęp do chorzowskie-
go ZOO. Obecnie związkowcy z MKZ
NSZZ "S" WPKiW czynią starania,
by ulgą objęty został także wstęp do
znajdującego się na terenie Parku We-
sołego Miasteczka.

- Wizerunek Parku wciąż bardzo ko-
rzystnie się zmienia - mówi przewod-
niczący zakładowej "S" Andrzej Ba-
toga - Tu organizowanych jest szereg
imprez. Na 8 i 22 września zaplano-
wane zostały pokazy lotów orłów i so-
kołów. 8 września odbędzie się mani-
festacja Art-Performance w wykona-
niu znanych artystów Piotra Szmitke
i Marleny Niestrój. Oboje spędzą cały
dzień zamknięci w klatce, z której ob-
serwować będą ludzi na wolności. Tuż
obok nich na wybiegu spacerować bę-
dzie lew. Serdecznie wszystkich zapra-
szam.

BT Sosnowiec
22 sierpnia zawarte zostało porozu-

mienie pomiędzy Gminą Sosnowiec
reprezentowaną przez prezydenta Ka-
zimierza Górskiego a Terenową Sek-
cją Problemową NSZZ "Solidarność"
w Sosnowcu reprezentowaną przez
przewodniczącego Jacka Rączkę.

W porozumieniu określone zostały
zasady współpracy samorządu teryto-
rialnego i NSZZ "S" w rozstrzyganiu
spraw objętych zakresem działania
związków zawodowych, a w szczegól-
ności aktów prawnych oraz progra-

mów przekształceń podległych gmi-
nie zakładów pracy i terminów ich re-
alizacji. Prezydent Górski obiecał na
bieżąco informować Radę Sekcji o
powstających w mieście nowych za-
kładach, jak również o naborze do nich
pracowników.

BT Tarnowskie Góry
Zarząd Terenowej Sekcji NSZZ

"Solidarność" Powiatu Tarnogórskie-
go zaprasza 31 sierpnia o godz. 18. 30
do kościoła św. Apostołów Piotra i
Pawła w Tarnowskich Górach na uro-
czystą Mszę Świętą z okazji XXVII
rocznicy powstania Związku. Po Mszy
św. przedstawiciele władz powiatu,
miasta oraz komisji zakładowych zło-
żą wiązanki kwiatów pod tablicą pa-
miątkową przy zabytkowej dzwonni-
cy na Placu Gwarków. Okolicznościo-
wy program poetycko-artystyczny
przedstawi młodzież z Centrum Edu-
kacji Ekonomiczno-Handlowej.

BT Zawiercie
Informacyjną akcję solidarnościową

ze strajkującymi od ponad tygodnia
kierowcami kieleckiego MPK zamie-
rzają zorganizować związkowcy z "So-
lidarności" MZK Zawiercie. W przy-
gotowanych ulotkach zaprezentowa-
na będzie istota sporu w kieleckiej ko-
munikacji. Niedopuszczalna jest bo-
wiem sytuacja, gdy dla ambicji lokal-
nych władz poświęca się jakość usług
komunalnych, przy okazji lekką ręką
wydaje publicznymi pieniędzmi.

- Z jednej strony odmawia się rze-
telnych negocjacji płacowych i straszy
likwidacją miejskiej spółki komunika-
cyjnej, a jednocześnie nie brakuje pie-
niędzy na sprowadzenie do miasta ze-
wnętrznych przewoźników - przypo-
mina Małgorzata Benc, szefowa za-
wierciańskiego Biura Terenowego Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" w Zawierciu.

Na całym zamieszaniu tracą jednak
mieszkańcy, gdyż tych wykupionych
przez miasto "łamistrajkowych" auto-
busów jest za mało i nie trzymają one
żadnych rozkładów jazdy.

- Oznacza to, że utrudnia się życie
uboższej części kielczan, a niszczy śro-
dowisko naturalne wszystkich - doda-
je Janusz Jarzyński z "Solidarności"
ZKM Zawiercie. - Sprawne usługi
publiczne to jeden z podstawowych
wyznaczników nowoczesności, a nie
zakorkowane ulice.

W przypadku usług publicznych
ważne jest przy tym utrzymanie ich od-
powiedniego standardu na terenie ca-
łego kraju. Komunikacja miejska, czy
służby oczyszczania mają działać
wszędzie, a nie tylko tak, gdzie wło-
darze miasta miewają do czynienia z
myśleniem.

(zaw)

15...
... lat mija od jednego z największych pożarów w historii Europy.
Pożar lasu w nadleśnictwie Rudy Raciborskie rozpoczął się 26 sierpnia 1992.

Najprawdopodobniej spowodowała go iskra spod kół hamującego pociągu. Pożar
udało się ugasić dopiero cztery dni później, a jego dogaszanie trwało do połowy
października.

Pożar rozprzestrzeniał się z prędkością 7 kilometrów na godzinę. W gaszeniu
wielkiego pożaru brało udział w sumie 10 tys. strażaków, 3 tys. żołnierzy, 650 poli-
cjantów, 1200 pracowników obrony cywilnej oraz 1100 leśników. Wykorzystano
1000 pojazdów, 24 samoloty, trzy śmigłowce. - Na stadionie w Kuźni Raciborskiej
zorganizowany został sztab dowodzenia. Strażacy spali w remizie na łóżkach polo-
wych.

Żywioł pochłonął trzy ofiary - dwie z nich, to strażacy: aspirant Andrzej Kaczy-
na z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Raciborzu, awansowany pośmiertnie
do stopnia młodszego kapitana i druh Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica. Trze-
cią była kobieta, która zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło na
terenie akcji. 50 osób odwieziono do szpitala, a lekko poszkodowanych - którym
pomocy udzielono na miejscu - było ok. 2000. Spłonęło 15 wozów gaśniczych i 26
motopomp. Rozgrzany popiół pogorzeliska zniszczył 70 km węży strażackich.

Zniszczenia na terenie nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn-
Koźle miały cechy klęski ekologicznej. Od kilku lat w miejsce tragedii przyjeżdżają
wycieczki z kraju i z zagranicy. Chcą zobaczyć jak odradza się zniszczony las. Wie-
ża przeciwpożarowa to jedna z atrakcji turystycznych. Stworzono system specjal-
nych zabezpieczeń, by już więcej nie powtórzyła się tragedia z 1992 roku.

Od czternastu lat w sierpniu strażacka "Solidarność" z Raciborza organizuje "Me-
moriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinow-
skiego" - pierwotnie wyścig kolarski, obecnie zawody zapaśnicze o charakterze
międzynarodowym połączone ze sportowymi imprezami masowymi, dwudnio-
wym festynem i koncertami gwiazd dla upamiętnienia strażaków poległych w wal-
ce z żywiołem.

Obecne zasady przechodzenia na
wcześniejsze emerytury będą zachowa-
ne do końca 2008 roku. Dodatkowe 12
miesięcy ma umożliwić partnerom spo-
łecznym wynegocjowanie zasad prze-
chodzenia na emerytury pomostowe od
1 stycznia 2009 r. Jeśli do końca tego
roku Sejm nie zdąży jednak uchwalić
stosownej ustawy przedłużającej obec-
nie zasady, to od 1 stycznia 2008 r.
wszystkie osoby zatrudnione w szko-
dliwych warunkach będą musiały pra-
cować do czasu ukończenia 60 lat (ko-
biety) i 65 lat (mężczyźni). Związki za-
wodowe już grożą protestami. Według
ich szacunków, prawo do wcześniejszej
emerytury może utracić około miliona
osób. Sprawa jest bardzo trudna, gdyż
negocjacje między pracodawcami,
związkowcami i kolejnymi rządami
trwają od dziewięciu lat.

- Rząd wyraził zgodę na przedłuże-
nie do końca 2008 roku obecnie obo-
wiązujących zasad przechodzenia na
wcześniejsze emerytury. Dzięki temu
zostanie jeszcze 12 miesięcy na przy-
gotowanie ustawy o emeryturach po-
mostowych. To nie jest ustawa, nad któ-
rą można pracować w pośpiechu, bo do-
tyczy kilkuset tysięcy pracowników -
mówi Janusz Śniadek, przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność.

Według Joanny Kluzik-Rostkow-
skiej, minister pracy i polityki społecz-
nej w obecnej sytuacji politycznej nie
ma innego wyjścia niż przeprowadze-
nie nowelizacji ustawy o rentach i eme-
ryturach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Chodzi o to, żeby jeszcze w
następnym roku osoby pracujące w
trudnych warunkach mogły kończyć
swoją aktywność zawodową zgodnie z
obecnie obowiązującymi przepisami.

- Podczas kampanii wyborczej do
Sejmu nie można dyskutować o pra-
wie do emerytur pomostowych. Gdy-
by się tak stało, uprawnienia do tych
świadczeń uzyskałyby nie te grupy za-
wodowe, którym się one należą, ale ci,
którzy mają największą siłę przebicia -
dodaje Joanna Kluzik-Rostkowska. (...)

Dyskusja o emeryturach pomosto-
wych trwa już dziewięć lat. Według
Krzysztofa Patera, byłego ministra po-
lityki społecznej, powodem nieuchwa-
lenia tej ustawy przez tyle lat jest jej cha-
rakter. - To jedna z najbardziej kontro-
wersyjnych ustaw z pakietu ustaw eme-
rytalnych. Każde ograniczenie upraw-
nień pracowniczych natychmiast wywo-
łuje protesty związków zawodowych.
Dodatkowo za emerytury pomostowe
powinni płacić pracodawcy, którzy jed-
nak nie chcą podnosić dodatkowych
kosztów związanych z prowadzeniem
działalności - mówi Krzysztof Pater.

Według prof. Marka Góry, współ-
twórcy reformy emerytalnej, kolejne
rządy popełniały ten sam błąd, gdyż
żaden z nich nie przygotował projektu
ustawy o emeryturach pomostowych w
czasie dwóch pierwszych lat po wygra-
nych wyborach. Im bliżej było końca
kadencji Sejmu, tym trudniej było przy-
jąć ustawę odbierającą przywieje eme-
rytalne kilkuset tysiącom osób.

- Wydłużenie o rok obecnych zasad
to stanowczo za mało, żeby przygoto-
wać dobrą ustawę o emeryturach po-
mostowych - mówi Andrzej Chwiluk,
przewodniczący Związku Zawodowe-
go Górników w Polsce. (...)

- Nigdy nie zgodzimy się na przy-
znanie emerytur pomostowych w wy-
sokości zaproponowanej przez obecny
rząd - twierdzi Dominik Kolorz, szef
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego Solidarność.

Eksperci ubezpieczeniowi twierdzą,
że przedłużenie obecnych zasad prze-
chodzenia na wcześniejsze emerytury
jeszcze o rok spowoduje gigantyczne
obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Obecnie każdego roku wy-
płaty wcześniejszych emerytur kosztu-
ją około 20 mld zł rocznie.

- Jednak mimo wszystko, to mniej-
sze zło. Żadne państwo nie może do-
prowadzić do takiej sytuacji, żeby oso-
by zatrudnione w szkodliwych warun-
kach musiały pracować do osiągnięcia
ustawowego wieku emerytalnego - do-
daje Krzysztof Pater.

5 mld zł rocznie dodatkowo

dla wcześniejszych emerytów
(Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 27 sierpnia 2007 r.)

Korupcja? Słowo honoru, że nie wiedziałem.

Prezes PZPN Michał Listkiewicz dla Gazety Wyborczej.

24 sierpnia (Warszawa). Sąd Naj-
wyższy uniewinnił Jana Drucia,
byłego milicjanta, skazanego
ćwierć wieku za to, że odmówił
wykonania rozkazu w czasie pa-
cyfikacji kopalni Wujek. Druć, od
kilkunastu lat mieszkający w Au-
stralii, był działaczem "Solidarno-
ści" w Hucie Batory. Na początku
stanu wojennego został wcielony
do milicji, a 16 grudnia 1981 roku
wyznaczono go do pilnowania jed-
nego z pojazdów przed pacyfiko-
waną przez ZOMO kopalnią.
Wbrew rozkazowi oddalił się. Zo-
stał za to skazany przez sąd woj-
skowy na rok więzienia. Po upad-
ku komunizmu sąd wojskowy za-
tarł ten wyrok na mocy amnestii,
ale niedawno rzecznik praw oby-
watelskich wystąpił o zupełne
uniewinnienie. Sąd do wniosku się
przychylił. Uznał, że dekret o sta-
nie wojennym, na podstawie któ-
rego wcielono Drucia do milicji, a
potem skazano, nie obowiązywał
jeszcze w chwili pacyfikacji Wuj-
ka.

***
25 sierpnia (Warszawa). Marsza-
łek Ludwik Dorn na zamkniętym
posiedzeniu odczytywał posłom
tajny stenogram z wystąpienia
Janusza Kaczmarka, b. szefa
MSWiA, przed komisją ds. służb
specjalnych. Ci, którzy dotrwali do
godz. 3 nad ranem, gdy lektura zo-
stała przerwana, przyznawali, że
są bardzo poruszeni relacją Kacz-
marka. Poseł PiS Leszek Do-
brzyński twierdzi, że nadają się
one "swą poetyką i treścią" do ko-
lorowych magazynów plotkar-
skich. Jerzy Fedorowicz z PO był
wstrząśnięty. - Wrażenie jest po-
rażające. Jeżeli nawet tylko mała
część z zeznań Kaczmarka jest
prawdą, to koniec świata - mówił
dziennikarzom. Na wtorek 28
sierpnia partie opozycyjne zapo-
wiedziały głosowanie nad odwo-
łaniem ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobry.

 ***
27 sierpnia (Kielce). Już dwa ty-
godnie strajkuje komunikacja
miejska. I wciąż nie widać per-
spektyw zakończenia protestu. Po
mieście póki co jeżdżą autobusy
zastępcze ściągnięte z innych
miast. Już trzy z nich zostały ob-
rzucone kamieniami. Tymczasem
rada nadzorcza MPK zdecydowa-
ła się sprawdzić w prokuraturze,
czy strajk jest legalny. "Solidar-
ność" nie ma co do tego żadnych
wątpliwości. Związek na przyszły
tydzień planuje ogólnopolską ma-
nifestację poparcia dla strajkują-
cych.

***
27 sierpnia (Warszawa). Instytut
GfK Polonia przeprowadził son-
daż zadając pytanie "Na jaką par-
tię zagłosował(a)by pan(i)?". 31
proc. pytanych odpowiedziało PO,
28 proc. - PiS, 9 proc. - LiD, 5 proc.
- Samoobrona. 3 proc. głosów uzy-
skała KPEiR, 2 proc. PSL, a po 1
procencie - LPR i Partia Kobiet.
17 proc. ankietowanych nie potra-
fiła udzielić odpowiedzi.

***
27 sierpnia (Warszawa). Według
Rzeczpospolitej, rzekomy dowód
świadczący o niewinności Stani-
sława Łyżwińskiego w tak zwa-
nej seksaferze to jego schorzenie
kręgosłupa. Żona posła Wanda
Łyżwińska, powiedziała, że jej
mąż od 26 lat cierpi na dolegliwo-
ści, które sprawiają, że nie mógł-
by dopuścić się czynów, o które
jest podejrzewany. Według ustaleń
gazety, poseł Łyżwiński uczestni-
czył przed laty w wypadku, w któ-
rym doznał urazu kręgosłupa. Od
tego czasu podobno nie może wy-
konywać gwałtownych ruchów...
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8 lipca - z powodu podwyżki cen
mięsa, robotnicy z Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego PZL
Świdnik rozpoczęli strajk. W na-
stępnych dniach dołączyli do nich
pracownicy innych lubelskich za-
kładów. Łącznie protestowało po-
nad 150 zakładów i ok. 50 tysięcy
osób.

17 lipca - strajk rozpoczął się w
największym zakładzie pracy w
Polsce południowo-wschodniej,
Hucie Stalowa Wola. Strajki w hu-
cie trwały do 23 lipca.

14 sierpnia - początek strajku w
Stoczni Gdańskiej. Komitet straj-
kowy zażądał przywrócenia do
pracy Anny Walentynowicz i Le-
cha Wałęsy, wzniesienia pomnika
Ofiar Grudnia 1970 r., gwarancji
nierepresjonowania strajkujących,
podwyżek płac o 2 tys. zł oraz za-
siłków rodzinnych jak w MO. Dy-
rekcja stoczni wyraziła zgodę tyl-
ko na trzy pierwsze żądania. Roz-
począł się strajk okupacyjny.

16 sierpnia - dyrekcja stoczni
zgodziła się na podwyżkę w wyso-
kości 1500 zł. Ogłoszono zakończe-
nie strajku. W stoczni pojawiała się
delegacja 21 zakładów z Bogda-
nem Lisem i Andrzejem Gwiaz-
dą. Zaapelowali o kontynuowanie
strajku. Powstał Miejski Komitet
Strajkowy z Wałęsą jako przewod-
niczącym.

17 sierpnia - przed bramą stocz-
ni ksiądz Jankowski odprawił
mszę świętą. Po mszy w miejscu
gdzie polegli robotnicy w 1970 r.
został wkopany drewniany krzyż.
Komitet Strajkowy przekształcił
się w Międzyzakładowy. Została
zredagowana ostateczna wersja 21
postulatów.

27 lat temu powstała „Solidarność”
3 września minie 27 lat od podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, które wraz z umowami społecznymi

zawartymi w Gdańsku i Szczecinie doprowadziło w 1980 r. do powstania „Solidarności”. Jak co roku w Jastrzębiu

Zdroju odbędą się z tej okazji rocznicowe uroczystości.

Program obchodów XXVII rocznicy

podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego:

2 wrzeœnia 2007 r.:

godz. 11.00 - Msza Œwiêta za Ojczyznê - Koœció³ pw. NMP Matki Koœcio³a

(„na górce”) w Jastrzêbiu Zdroju

3 wrzeœnia 2007 r.:

godz. 9.30   - Rocznicowe nabo¿eñstwo - Cechownia KWK „Zofiówka”

godz. 10.30 - Uroczystoœci pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzêbskiego

                       - Czêœæ artystyczna

W środę 29 sierpnia w Legnicy rozpocznie się XXI Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność”. To najwyższa statutowa władza
naszego Związku. W Legnicy Region Śląsko-Dąbrowski repre-
zentować będzie 47 delegatów. 31 sierpnia w Lubinie odbędą się
natomiast ogólnokrajowe obchody XXVII rocznicy podpisania Po-
rozumień Sierpniowych i narodzin NSZZ „Solidarność”. Lubin to
miasto, które 25 lat temu było świadkiem zbrodni dokonanej na
bezbronnych demonstrantach broniących prawa do zrzeszania
się w szeregach „Solidarności”.

Cechownia KWK „Manifest Lipcowy” - 1980 rok

Przed nami wciąż obowiązek
realizacji postulatów sprzed 26
lat. One się nie zestarzały. Bo po-
patrzmy: kiedyś robotniczym ma-
rzeniem była zgoda na powstanie
niezależnych związków zawodo-
wych. A dziś w wielu zakładach,
zwłaszcza tych prywatnych, dzia-
łalność związków jest zakazana,
a pracownicy chcąc je założyć,
muszą potajemnie spotykać się w
kawiarniach czy prywatnych
mieszkaniach.

Jednym z głównych postulatów
zawartych w Porozumieniu Ja-

Kalendarium sierpnia 1980 r.

strzębskim było wprowadzenie
wolnych sobót i niedziel. 26 lat
później w kolejnych firmach
wprowadza się system pracy, któ-
ry niewiele różni się od niesław-
nej czterobrygadówki.

Kolejny przykład, chyba naj-
bardziej znaczący: W porozumie-
niach gdańskich i jastrzębskich
robotnicy domagali się podwyżek
płac, godnych emerytur i syste-
mu zasiłków dla najbardziej po-
trzebujących.

Szanowni Państwo - w tej spra-
wie NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO!

21 sierpnia - do Gdańska przy-
była Komisja Rządowa z Mieczy-
sławem Jagielskim, a do Szczeci-
na z Kazimierzem Barcikowskim.
Strajki rozszerzyły się na cały kraj.

23 sierpnia - powstała komisja
ekspertów MKS. Wydrukowano

pierwszy numer Strajkowego Biu-
letynu Informacyjnego "Solidar-
ność". Inż. Bogdan Pietruszka
przedstawił projekt pomnika ku
czci zabitych w 1970 roku. Wie-
czorem w małej sali BHP rozpo-
częły się rozmowy z delegacją rzą-
dową.

26 sierpnia - odblokowano te-
lefony i zostały wznowione rozmo-
wy z delegacją rządową.

28 sierpnia - rozpoczął się strajk
w Jastrzębiu Zdroju. W kopalni
"Manifest Lipcowy" około 1000
górników nie przystąpiło do nocnej
zmiany. Strajkujący domagali się m.
in. zniesienia niszczącego więzi ro-
dzinne 4-brygadowego systemu
pracy w górnictwie, wprowadzenia
wolnych sobót i niedziel, powsta-

nia wolnych związków zawodo-
wych. Wkrótce w regionie strajko-
wało już 28 kopalń i 28 innych za-
kładów. Negocjacje ze stroną rzą-
dową rozpoczęły się 2 września.

30 sierpnia - w Szczecinie pod-
pisano porozumienie. W Gdańsku

uzależniono podpisanie od uwol-
nienia wszystkich więźniów poli-
tycznych.

31 sierpnia - do punktu 4. (zwol-
nienie więźniów politycznych) pre-
zydium MKS dodało aneks z nazwi-
skami osób aresztowanych w ostat-
nich dwóch tygodniach. Jagielski
wydał oświadczenie, że wszyscy w
ciągu jednego dnia zostaną zwolnie-
ni. O godzinie 17 zostało podpisa-
ne porozumienie między komisją
rządową a MKS-em reprezentują-
cym ponad 700 zakładów.

3 września - po kilkunastugo-
dzinnych negocjacjach w jastrzęb-
skim "Manifeście Lipcowy" pod-
pisane zostaje porozumienie. Wła-
dza przystaje na postulaty strajku-
jących. MKS przekształca się w

Międzyzakładowy Komitet Robot-
niczy NSZZ. Niezależnie od tego
zawierane są też porozumienia w
FSM w Tychach, Hucie Katowice,
Bytomiu, Siemianowicach Ślą-
skich i Tarnowskich Górach. Na
Śląsku powstaje 6 wolnych mię-
dzyzakładowych organizacji
związkowych. Jednoczą się w lip-
cu 1981 roku.

11 września - Porozumienie
podpisane pomiędzy Komisją Rzą-
dową a Międzyzakładowym Komi-
tetem Robotniczym w Hucie Ka-
towice. Porozumienie Katowickie
dotyczyło przede wszystkim gwa-
rancji realizacji Porozumienia
Gdańskiego w zakresie tworzenia
struktur niezależnych samorząd-
nych związków zawodowych.

Fragment zeszłorocznego wystąpienia

przewodniczącego ZR Piotra Dudy

pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego.
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VIII Walne Zebranie Delega-
tów Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ „Solidarność”
zorganizowane zostanie 23 li-
stopada w auli Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach
- tak zdecydował Zarząd Re-
gionu na swoim ostatnim po-
siedzeniu.

- To bardzo dobre miejsce - prze-
konywał przewodniczący Piotr

Duda. -Tamtejsza nowoczesna sala
konferencyjna stwarza znakomite
warunki do prowadzenia obrad.
Jest wygodna pod względem na-
głośnienia i wizualizacji. W trak-
cie WZD w holu zaprezentowane
zostaną dwie wystawy zorganizo-
wane przez IPN. Ważny również

jest fakt, że będzie to nasze pierw-
sze posiedzenie na uniwersytecie -
podkreślał P.Duda..

Zarząd Regionu powołał rów-
nież członka Prezydium ZR Bog-
dana Bisia w skład Rady Fundu-
szu "Akcja na Rzecz Bezrobotnych
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ "Solidarność". Zastąpi on
Damiana Majcherka, który po
sukcesie w ostatnich wyborach sa-
morządowych zaangażował się w
działalność Starostwa Powiatowe-

go w Wodzisławiu Śląskim. W
skład Kapituły Medalu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "So-
lidarność", w miejsce D. Majcher-
ka, powołany został członek Pre-
zydium ZR Mirosław Truchan.

B.G.

Pierwsze WZD

na Uniwersytecie

Porozumienie podpisane mię-
dzy dyrekcją Szpitala Specja-
listycznego w Dąbrowie Gór-
niczej a komitetem strajkowym
lekarzy i pielęgniarek w jed-
nym zapisie wywołało kontro-
wersje wśród związkowców
zakładowej „Solidarności”.

Zapis dotyczy 5-procentowych
podwyżek gwarantowanych od
stycznia 2008 roku, wyższych niż
uzyskają pozostałe grupy zawodo-
we.

-W grudniu dla wszystkich związ-
ków zawodowych pojawią się moż-
liwości negocjowania kolejnych
podwyżek i ten zapis już na starcie
obniży naszą pozycję negocjacyjną
- komentuje przewodnicząca zakła-
dowej "S" Elżbieta Żuchowicz - Ten
punkt powoduje również wątpliwo-
ści natury prawnej. Dlatego nasza
Komisja skierowała treść porozu-
mienia do oceny Biura Prawnego Za-
rządu Regionu.

Przewodnicząca przyznaje, że je-
śli okazałoby się, że zapis ten jest nie-
zgodny z przepisami prawa pracy, to
wówczas Komisja rozważać będzie
jego zaskarżenie do sądu pracy.

Przypomnijmy, że na mocy zawar-
tego porozumienia lekarze i pielę-
gniarki od 1 października br. roku
otrzymają podwyżkę w wys. 10 proc.
do uposażenia zasadniczego. Wcze-
śniej "S" podpisała porozumienia z
pracodawcą, zgodnie z którym cały
personel szpitala otrzymał 10-pro-
centowe podwyżki do uposażenia
zasadniczego. Tym samym wyso-
kość podwyżki dla lekarzy i pielę-
gniarek wynosi 20 proc.

- Cieszy fakt, że strajk został za-
wieszony, że szpital powrócił do
normalnej działalności i zaczęły
funkcjonować strategiczne przy-
chodnie - mówią związkowcy z "S"-
Przy tym wszystkim dyrektor szpi-
tala wycofał się z zamiaru wręcza-
nia wypowiedzeń umów o pracę.
Zwolnieniami objęci mieli zostać
również członkowie naszego związ-
ku. Powrót lekarzy i pielęgniarek do
pracy najprawdopodobniej zdecydo-
wał o tym, że zwolnień nie będzie.
Mimo, że rada społeczna szpitala
zmniejszyła ilość szpitalnych łóżek,
to zarząd placówki zapewnił nas, że
nie będzie się to wiązało z redukcją
etatów.

Beata Gajdziszewska

- W ciągu minionych dwóch lat

zatrudnienie w branży moto-

ryzacyjnej wzrosło o 26 tysię-

cy - takie dane przedstawiła

niedawno Polska Izba Moto-

ryzacji. Czy wzrost ten prze-

kłada się na warunki pracy i

płacy w sektorze?

Tylko w naszym województwie
powstaje wiele zakładów motory-
zacyjnych, które zaczynają przyj-
mować pracowników. Ale to tyl-
ko jedna strona medalu. Brakuje
bowiem danych mówiących o
tym, ile osób odeszło w tym cza-
sie z branży. Coraz częściej pra-
cownicy sami się zwalniają i wy-
jeżdżają za granicę. Wiele przy-
jęć wiąże się więc z uzupełnie-
niem kadr. W niektórych firmach
- np. w General Motors w Gliwi-
cach - fluktuacja jest bardzo duża.
Pracodawcy muszą zacząć szano-
wać pracowników i zastanowić się
jak ich zatrzymać. Warunki pracy
odbiegają od siebie w poszczegól-
nych zakładach motoryzacyjnych,
podobnie jak płaca zasadnicza.
Tylko w zakładach montażowych
Fiat Auto Poland w Tychach i GM
w Gliwicach różnice te sięgają
nawet 300- 500 zł. Największe
różnice są w płacy minimalnej.
Nadszedł czas, by dysproporcje
zaczęły zanikać.
- Zakłady motoryzacyjne to nie

tylko montaż gotowych mode-

li. Jak wygląda sytuacja pra-

cowników zatrudnionych w

firmach produkujących pod-

zespoły?

Większość zakładów motoryza-
cyjnych w naszym regionie zaj-

muje się produkcją podzespołów.
O te spółki szczególnie musimy
zadbać. Tam zarobki są bardzo ni-
skie, w niektórych nie funkcjonu-
je nawet fundusz socjalny.
- Coraz odważniej mówi się o

Ponadzakładowym Układzie

Zbiorowym Pracy dla wszyst-

kich zakładów motoryzacyj-

nych...

W lutym 2007 r. "Soli-
darność" GM w Gli-
wicach przedstawiła
dyrekcji fabryki 21
postulatów. Regio-
nalna Sekcja Mo-
toryzacyjna NSZZ
"S" powinna dą-
żyć do tego, by
większość z nich
stało się postulatami
całej bran-

ży. Żądania dotyczą przede
wszystkim spraw płacowych i so-
cjalnych. Odnoszą się również do
pracy w niedziele i święta, czy od-
powiedniego wyposażenia pra-
cowników.

Rozmowa z Sławomirem Ciebierą – przewodniczącym „Solidarności”

w Oplu w Gliwicach i przewodniczącym Regionalnej Sekcji Motory-

zacyjnej NSZZ „S”.

Dysproporcje

muszą zanikać
- Kilka dni temu z linii monta-

żowej GM zjechał nowy mo-

del opla astra III sedan ...

Produkcję astry III otrzymaliśmy
za zaangażowanie i fachowość. To
dowód na to, że gliwicka fabryka
już dawno osiągnęła poziom za-
chodni, jeżeli chodzi o jakość pro-
duktu. Szkoda, że płace mocno

odbiegają od tego pozio-
mu. Produkcja astry III

to dla zakładu po-
czątek nowej ery.
Wcześniej, z wy-
jątkiem opla agila,
otrzymywaliśmy
modele niszowe,
wychodzące już
z rynku. Dopiero

zafira szeroko
otworzyła nam

drzwi. Pokazaliśmy, że potrafimy
wypuścić na rynek nowoczesny
model.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała

 Agnieszka Konieczny

24 sierpnia, posłowie prze-
głosowali poprawkę do Ko-
deksu pracy wprowadzającą
zakaz pracy w 12 dni świą-
tecznych w ciągu roku w
handlu.

Pierwsze głosowanie doku-
mentu odbyło się 6 lipca, ale oka-
zało się, że zawiera on błędy
prawne i zamiast wejść w życie
trafił do Senatu. Wyższa Izba
Parlamentu naniosła poprawki i
doprecyzowała rządową nowelę.
Teraz ustawa czeka na podpis
prezydenta.

Ustawę poparło 267 posłów,

138 było przeciwnych, a ośmiu
wstrzymało się od głosu.

- To krok w dobrym kierunku
do uregulowania pracy w handlu
w dni świąteczne. Pracownicy
handlu oczekują również oddziel-
nej ustawy regulującej pracę w
niedziele - mówi przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Pracowników
Handlu NSZZ "S" Alfred Buja-
ra.

Nowelizacja przewiduje wpro-
wadzenie zakazu pracy w pla-
cówkach handlowych w Nowy
Rok, w święta Wielkiej Nocy, 1
maja, 3 maja, w pierwszy dzień
Zielonych Świątek, w Boże Cia-

12 wolnych świąt

Kontrowersyjny

zapis

Zarząd Regionu zdecydował, że tegoroczne WZD odbędzie się
23 listopada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

ło, 15 sierpnia - w święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, 1 i 11 listopada, a także
święta Bożego Narodzenia.

Wprowadza również zakaz pra-
cy w placówkach handlowych,
jeżeli któreś z tych świąt przypa-
da w niedzielę.

W dni świąteczne będą mogły
jednak pracować placówki kultu-
ry, oświaty, stacje benzynowe i
apteki. Ustawa nie zabrania han-
dlu w święta osobom, które pro-
wadzą jednoosobową firmę i nie
zatrudniają pracowników.

ak



Szef Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności” Piotr Duda został jed-
nym z laureatów nagrody im.
Haliny Krahelskiej.

Podczas uroczystości w sejmowej
Sali Kolumnowej główna inspektor
pracy Bożena Borys-Szopa, gratulu-
jąc laureatom, przypomniała postać
Haliny Krahelskiej, jej patriotyczny
heroizm i zasługi dla ochrony pracy.
Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że
tegoroczni laureaci nagrody reprezen-
tują stosunkowo szeroki zakres dys-
cyplin zawodowych. - Łączą ich wy-
jątkowe dokonania w sferze ochrony
pracy i ochrony zdrowia człowieka w
środowisku pracy. Nagroda im. Hali-
ny Krahelskiej stanowi wyraz uznania
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BHP to fundament

dobrej pracy
Około 3 tys. związkowców,
głównie z „Solidarności”,
wzięło w piątek 24 września
udział w pikiecie przed bramą
walcowni Huty Aluminium w
Koninie. Wśród nich było bli-
sko 100 członków Śląsko-Dą-
browskiej „S”.

W ten sposób związkowcy wspie-
rali protestującą od poniedziałku za-
łogę huty. Strajk generalny w zakła-
dzie zorganizowano w proteście
przeciwko łamaniu praw pracowni-

czych i związkowych w spółce. -
Warto żyć dla takich chwil, kiedy
zyskuje się pewność, że kiedy znaj-
dziemy się w potrzebie, na hasło
"Wszyscy za jednego" stawicie się z
pomocą z całej Polski, okażecie so-
lidarność - mówił szef "Solidarno-
ści" Janusz Śniadek do związkow-
ców, którzy przyjechali do Konina z
flagami, transparentami, gwizdkami
i syrenami alarmowymi. Przewod-
niczący "S" oskarżył władze Impe-
xmetalu, do którego należy huta, o
działania na szkodę spółki, zarzuca-
jąc im sprowokowanie konfliktu w
konińskiej firmie i doprowadzenie w
efekcie do strajku. Obarczył także
władze spółki winą za dotychczaso-
wy brak porozumienia i odpowie-
dzialnością za wszystkie straty ma-
terialne, jakie powoduje sytuacja
strajkowa.

- Jesteśmy dziś z wami, bo jako
członkowie "Solidarności" czujemy
się współodpowiedzialni za wasz
protest - mówił do załogi huty wice-

przewodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej "S" Ryszard Drabek. - Dziś
pracodawcy traktują pracowników
jak w feudalizmie. Wydaje im się,
że batem zaprowadzą porządek, ale
te czasy się już skończyły. Podziwia-
my was i popieramy!

Kilka godzin przed manifestacją
zarząd spełnił postulat przywrócenia
do pracy 32 zwolnionych dyscypli-
narnie związkowców. Ci, przy wiel-
kim aplauzie, pojawili się na pikie-
cie i podziękowali strajkującym ko-
legom oraz związkowcom z kraju za
wsparcie i interwencje w ich spra-
wie. Cofnięcie wypowiedzeń nie
rozwiązuje jednak sporu - załoga
huty domaga się również podwyżek
płac. Przedstawione przez zarząd
propozycje w tej sprawie są przez
związkowców rozpatrywane.

Wojciech Gumułka

W Koninie wszyscy

za jednego

Strajkującą załogę huty wsparło blisko 100 związkowców
z naszego regionu

Prezydium Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" w przyjętym
stanowisku wyraziło poparcie dla
strajkującej załogi Huty Aluminium
w Koninie i jej postulatów. "Zapew-
niamy o naszej solidarności i chęci
pomocy. Jednocześnie wyrażamy
stanowczy sprzeciw wobec łamania
praw pracowniczych i związko-
wych przez pracodawcę. Apeluje-
my o zaniechanie konfrontacyjnych
działań, przywrócenia naszych
zwolnionych kolegów do pracy i na-
tychmiastowe podjęcie rozmów z
reprezentacją załogi" - głosi treść
stanowiska prezydium Zarządu Re-
gionu.

Prezydium Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidar-
ność" zaprotestowało również prze-

ciwko "skandalicznemu przykłado-
wi lokautu, jakiego od kilku dni do-
świadcza protestująca załoga kielec-
kiego Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej". W przyjętym stano-
wisku związkowcy podkreślają, że
"taki sposób łamania legalnego straj-
ku przypomina najciemniejsze
chwile wczesnego kapitalizmu i jest
niedopuszczalny w XXI wieku w
państwie europejskim". "Stanowczo
apelujemy do władz miasta o pod-
jęcie rozmów z protestującymi pra-
cownikami oraz wypracowanie ja-
snej wizji dalszego funkcjonowania
MPK, uwzględniającej propozycje
załogi, czego efektem będzie przy-
wrócenie normalnego funkcjono-
wania komunikacji miejskiej w
Kielcach" - głosi treść stanowiska.

Do Konina z naszego regio-
nu pojechali m. in. związkow-
cy z kopalni Jas-Mos, Zofiów-
ka i Budryk, Huty Katowice,
Huty Florian, HMN Szopieni-
ce, Koksowni Przyjaźń, Szpita-
la w Dąbrowie Górniczej i gli-
wickiego Opla oraz BT.

Nagrodę Piotrowi Dudzie wręczała główna
inspektor pracy Bożena Borys-Szopa

Laureaci 19. edycji nagrody im. H.Krahelskiej

Tegoroczni laureaci nagrody
im. Haliny Krahelskiej:
- Piotr Duda
- Stanisław Gawinecki - koordy-
nator bhp w PKP Cargo ZT Byd-
goszcz
- Zenon Grzelka - społeczny in-
spektor pracy w Hucie Katowice
(Mittal Steel Poland)
- Michalina Olczak - 96-letnia
nestorka polskiej inspekcji pracy,
która poznała Halinę Krahelską w
czasie osadzenia w hitlerowskim
obozie koncentracyjnym. Tam zo-
stała przez nią "zaszczepiona" ide-
ami inspekcji pracy

- Władysław Pluta - prof. ASP w
Krakowie Władysław Pluta, autor
wielu plakatów o tematyce bezpie-
czeństwa pracy
- Maciej Prószyński - prawnik z
zakresu prawa pracy, związany ze
Związkiem Rzemiosła Polskiego
- Maciej Sas-Badowski - współ-
założyciel i kanclerz Wyższej Inży-
nierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i
Organizacji Pracy w Radomiu
- Andrzej Wojtyła - Główny
Ispektor Sanitarny
- Teresa Wyka - prof. Uniwersty-
tetu Łodzkiego, wybitny specjalista
z zakresu prawa pracy.

i szacunku dla wybitnych dotychcza-
sowych osiągnięć laureatów oraz jest
potwierdzeniem ciągle aktualnej idei

inspekcji pracy, tak pięknie uosabia-
nej przez Halinę Krahelską - mówiła
główna inspektor pracy.

- To dla mnie olbrzymie wyróżnie-
nie i potwierdzenie słuszności tego, co

nestorka polskiej
inspekcji pracy

Halina Krahelska urodziła się 12
czerwca 1888 r. w Odessie. Była
bardzo aktywną działaczką nie-
podległościową, a także pisarką i
publicystką. W latach 1912-1917
przebywała na zesłaniu. Po powro-
cie do Polski, w latach 1919-1931
była inspektorem pracy w Mini-
sterstwie Pracy i Opieki Społecz-
nej,pełniła m.in. funkcję Zastępcy
Głównego Inspektora Pracy.
Szczególne miejsce w Jej działal-
ności inspektorskiej zajmowała
problematyka ochrony zdrowia
kobiet, opieka nad matką i dziec-
kiem oraz praca młodocianych.

Halina Krahelska jest autorką
wielu opracowań dotyczących
ochrony pracy, m.in. "Ochrona
pracy w Polsce",

"Prawda o stosunkach pracy".
Podczas II wojny światowej była
członkiem Armii Krajowej (dzia-
łała w Wojskowym Biurze KG
AK).Zmarła w hitlerowskim obo-
zie koncentracyjnym w Ra-
vensbrück w 1945 roku. Tuż przed
śmiercią napisała "Tezy do dzia-
łalności inspekcji pracy w odro-
dzonej Polsce"

Nagroda pamięci Haliny Kra-
helskiej przyznawana jest od 1989
roku. Dotychczas otrzymało ją po-
nad 100 osób.

Piotr Duda jest przewodniczą-
cym Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ "Solidarność"
od 2002 roku. Od 2006 r. jest
członkiem Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP. Wielokrotnie an-
gażował się w działania mające na
celu obronę praw pracowniczych,
w tym również te związane z bez-
pieczeństwem i higieną pracy. Jako
wiceprzewodniczący Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społeczne-
go doprowadził do zakończenia
konfliktów pracowniczych w kil-
kudziesięciu zakładach woje-
wództwa. Pod jego kierownic-
twem Śląsko-Dąbrowska "S" zor-
ganizowała szereg akcji i konfe-
rencji skierowanych na przeciw-
działanie praktykom mobbingo-
wym i dyskryminującym oraz po-
święconych poprawie relacji po-
między pracodawcą i pracowni-
kiem. Zorganizowała też setki
szkoleń z zakresu prawa pracy,
BHP, prawa unijnego i sposobów
walki z bezrobociem, w tym rów-
nież w ramach programów euro-
pejskich.

jako związkowiec robię od wielu lat -
podkreśla Piotr Duda. - Do bezpieczeń-
stwa pracy zawsze przywiązywałem
wielką wagę, to fundament dobrej pra-
cy. Dla mnie to sprawa istotniejsza niż
np. podwyżki dla pracowników. Bo co

z tego, że pracownik dostanie dziesięć
dobrych pensji, skoro jedenastej nie od-
bierze z powodu wypadku w pracy?

W imieniu Rady Ochrony Pracy gra-
tulacje laureatom złożył jej przewod-
niczący, poseł Stanisław Szwed. Na-
wiązując do wieloletniego doświad-
czenia i dokonań zawodowych Mi-
chaliny Olczak - jednej z laureatek -
stwierdził, że pomimo upływu lat, nie-

wiele się zmieniło w mi-
sji pełnionej przez in-
spekcję pracy. Stoją dziś
przed nią podobne zada-
nia i problemy jak nie-
gdyś, a laureatka w swo-
jej działalności zawodo-
wej inspektora pracy to-
rowała drogę współcze-
snej prewencji. Poseł
Stanisław Szwed wyra-
ził nadzieję, że reprezen-
tujący tak różnorodne
środowiska zawodowe
laureaci nadal będą
wspierać swoimi doko-
naniami Państwową In-
spekcję Pracy.

Wzruszenie towarzy-
szyło podziękowaniom
za uhonorowanie nagro-
dą, wyrażonym przez

Michalinę Olczak. Dostojna laureatka
wspomniała przy tej okazji postaci in-
spektorek Haliny Krahelskiej i Zuzan-
ny Ćwiklińskiej - na trwale zapisa-
nych w historii polskiej inspekcji pra-

cy - z którymi zetknął ją los w obozie
koncentracyjnym, i którym zawdzię-
cza obraną przez siebie drogę zawo-
dową.

Wojciech Gumułka,

www.pip.gov.pl
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9 września w godzinach od 10
do 15 na rynku w Wodzisławiu
Śląskim odbędzie się III Akcja
Zbiórki Krwi organizowana
przez Terenową Sekcję Proble-
mową NSZZ „Solidarność”.
Miejski Klub Honorowych
Dawców Krwi w Wodzisławiu
Śląskim oraz Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Raciborzu.

- Nasza akcja cieszy się coraz
większym zainteresowaniem - pod-
kreśla przewodniczący TSP Ry-
szard Herok - W ubiegłym roku
zebraliśmy 60 litrów krwi, a teraz
mamy nadzieję na jeszcze więcej.

46 aktualnych i byłych pra-
cowników jastrzębskich ko-
palń, w tym również emery-
tów, wystartowało w IV Raj-
dzie Rowerowym NSZZ "So-
lidarność" upamiętniającym
27 rocznicę podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego.

Przed startem uczestnicy impre-
zy złożyli kwiaty pod Pomnikiem
Porozumienia Jastrzębskiego przy
KWK "Zofiówka".

Pierwszy etap Rajdu wiódł przez
Bzie Zameckie, Pawłowice Ślą-
skie, Strumień, Skoczów. Po odpo-
czynku na skoczowskim rynku ro-
werzyści wyruszyli do Górek Wiel-
kich, a następnie do Brennej Le-
śnicy, gdzie w Zajeździe "Pod
Przyłazem" odbył się uroczysty fi-

nał imprezy. W trakcie pożegnal-
nego ogniska wszyscy uczestnicy

Potrzebna

pomoc
Oddziałowa Organizacja Związ-
kowa NSZZ "Solidarność" Car-
refour Polska spółka z.oo VII od-
dział Katowice zwraca się do
wszystkich Komisji Zakłado-
wych "S" i ludzi dobrej woli o
wsparcie dla naszych koleżanek
Bożeny i Ewy, które los do-
świadczył ciężkimi chorobami.
Datki prosimy wpłacać na kon-
to:

Oddziałowa Organizacja
Związkowa NSZZ "Solidar-

ność" Carrefour Polska
spółka z.oo VII oddział

Katowice, ul. Roździeńskiego
200, 40 - 315 Katowice

Nr 52 10501214 1000 0023
1639 0018

Z dopiskiem dla Bożeny i Ewy
Za wszelką okazaną pomoc z
góry dziękujemy

Przewodniczący

Krzysztof Czaja

Dwa rocznicowe konkursy po-
święcone okresowi powstania
„Solidarności” przygotowuje
zawierciańskie Biuro Tereno-
we Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności”. Pierwszy przezna-
czony jest dla młodzieży i ma
przybliżyć wydarzenia z gorą-
cego lata 1980 roku.

- Warto pamiętać, że fale społecz-
nych protestów wybuchały w całym
kraju. Także na naszym terenie -
mówi Małgorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego w Zawierciu. -
Roli strajków na Wybrzeżu nie spo-
sób przecenić, ale to pracownicy ty-
skiego FSM jako pierwsi wymusili
podanie w rządowym Dzienniku
Telewizyjnym informacji o swoim
solidarnościowym proteście.

Takich, obecnie często zapomina-
nych faktów jest więcej. Przykłado-
wo wszyscy pamiętają o 21 gdań-

Kupując rękawice lub spoden-
ki należącego do „Solidarno-
ści” bokserskiego mistrza
świata można wspomóc by-
tomski dom dziecka.

W maju tego roku w katowickim
"Spodku" Damian Jonak pokonał
Rosjanina Michaiła Szubowa i
wywalczył tytuł mło-
dzieżowego zawodo-
wego mistrza świata
wagi junior średniej
federacji WBC. Przez
branżowych komenta-
torów pięściarz z By-
tomia określany jest
jako jeden z najlep-
szych zawodników
młodego pokolenia.

Co ważne, 22-letni
członek "Solidarno-
ści" i były pracownik
kopalni "Zabrze-Ma-
koszowy" nie zapomi-
na o swych korzeniach
i rodzinnym mieście.
Od pewnego czasu
Damian Jonak wspo-
maga Dom Dziecka nr
2 w Bytomiu, gdzie w
miejscowych "Szom-
bierkach" stawiał swe
pierwsze kroki na bokserskim rin-
gu. Również pieniądze ze sprzeda-
ży rękawic i spodenek zostaną

przeznaczone na rzecz tej placów-
ki.

Sprzęt jest do kupienia na porta-
lu aukcyjnym www.allegro.pl (au-
kcja nr 227798056 i 227802275).
Obydwie pamiątki będą z imien-
ną, odręczną dedykacją i autogra-
fem. Zwycięzcy aukcji otrzymają
też zaproszenia na galę boksu, któ-

ra 22 września odbędzie się w By-
tomiu. Aukcja potrwa do niedzieli
2 września.      Wojciech Gumułka

Wylicytuj rękawice

mistrza świata!

Pieniądze ze sprzedaży pamiątek
wspomogą dom dziecka w Bytomiu

Członkowie „Solidarności” z 1980 i 2007 r., pracownicy KWK
„Wesoła” i mieszkańcy Mysłowic bawili się na corocznym pik-
niku zorganizowanym przez MOZ NSZZ „Solidarność” KWK
„Wesoła”. Okazją była 27. rocznica podpisania porozumień w
Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Wśród gości pikniku nie zabra-
kło szefa Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotra Dudy i głównej inspektor
pracy Bożeny Borys-Szopy, która przez wiele lat pracowała w
mysłowickiej kopalni. Na zdjęciu ona oraz Adam Byzdra - organi-
zator imprezy, szef „Solidarności” w „Wesołej”.

Upamiętnili rocznicę

na rowerach

Rajdu nagrodzeni zostali pamiąt-
kowymi medalami.                B.G.

Zapraszamy na wodzisławski rynek
wszystkich samorządowców oraz

mieszkańców naszego powiatu i
ościennych miast, jak również człon-
ków NSZZ "S".

skich postulatach strajkowych, ale
mało kto z pracowników FUM Po-
ręba, wówczas noszącego nazwę
FOC Poręba, zachował jeszcze w
pamięci, że oni takich postulatów
mieli... blisko tysiąc.

Niespodziewanych pytań nie za-
braknie także w drugim konkursie,
przeznaczonym dla związkowców, a
mającym przybliżyć codzienne ab-
surdy PRL. W konkursowej ankie-
cie znalazły się np. pytania o warun-
ki jakie trzeba było spełnić w Gdań-
sku, aby zakupić damskie majtki oraz
na jakie kartki w Łodzi sprzedawa-
no świeże jajka. Po sześć sztuk na
tzw. obywatela.

Zwycięzcy obu konkursów otrzy-
mają książki "Festiwal wolności",
zawierającą wspomnienia osiemna-
stu działaczy "Solidarności" opisu-
jące pionierski okres działalności na-
szego związku na ziemi zawierciań-
skiej.                                      (zaw)

Honorowo po raz trzeci

Warto pamiętać

Ukoronowaniem zbiórki krwi bę-
dzie I Bieg Honorowych Dawców
Krwi na trasie liczącej 4200 m oraz
Półmaraton o Puchar Prezydenta
Miasta Wodzisława Śląskiego.

Obydwie imprezy sportowo-re-
kreacyjne zainaugurowane zostaną
23 września na wodzisławskim ryn-
ku. Celem jest promocja zdrowego
i aktywnego stylu życia. Wszyscy
uczestnicy biegów otrzymają pa-
miątkowe, unikatowe medale i dy-
plomy.

"Solidarność" z Wodzisławia
ufunduje nagrody dla najstarszego i
najmłodszego uczestnika biegu.

B.G.

Uczestnicy IV Rajdu Rowerowego NSZZ „Solidarność”

Ryszard Herok
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Tak jednoznacznych wyników
sondy jeszcze nie było.

Dwie trzecie naszych internautów
jest za tym, żeby najniższe wynagro-
dzenie wynosiło w Polsce 50 proc śred-
niej płacy czyli ponad 1400 zł brutto.

23 proc. zadowoliłaby niższa wy-
sokość minimalnej - 1180 zł. Pozo-
stałe kwoty wymienione w sondzie -
w tym również 1126 zł, które od no-
wego roku powinno obowiązywać -
zyskały śladowe poparcie.

W kolejnej sondzie na stronie
www.solidarnosc-kat.pl pytamy o
obchody 27. rocznicy powstania "So-
lidarności". Zapraszamy do udziału!

Minimalna jak najwyższa!

Podwyżka płacy minimalnej,
wzrost wynagrodzeń w sferze
budżetowej oraz wydłużenie o
rok obowiązujących zasad
przechodzenia na wcześniej-
sze emerytury to główne usta-
lenia porozumienia podpisa-
nego w poniedziałek 27 sierp-
nia między NSZZ „Solidar-
ność” i rządem.

Podpisując porozumienie prze-
wodniczący KK NSZZ Janusz
Śniadek powiedział, że sierpień to
znakomity miesiąc do podpisywa-
nia porozumień. Nawiązał tym sa-
mym do podpisania Porozumień
Sierpniowych w 1980 r. Podkreślił,
że przewodnie hasło porozumień
gdańskich to "wolności i chleba". -
Mamy wolną Polskę. Do spełnienia
pozostaje część socjalna, oczekiwa-
nie Polaków aby dorównać rozwi-
niętym krajom w poziomie życia i
standardach socjalnych - mówił
przewodniczący "S".

Porozumienie zakłada wzrost pła-
cy minimalnej do 1126 zł brutto.
Normuje też kwestie podwyżek w
sferze budżetowej, uchylenia usta-
wy neopopiwkowej i ustawy o eme-
ryturach pomostowych.

- Dla pracowników ważna jest de-
cyzja o podniesieniu płacy minimal-

nej do poziomu 40 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia. Niezwykle
istotne dla "Solidarności" jest uzy-
skanie rocznej prolongaty na obo-
wiązywanie przepisów dotyczących
emerytur pomostowych. Daje to po-

trzebny czas na zapoznanie zainte-
resowanych pracowników z rozwią-
zaniami, zajęcie przez Związek sta-
nowiska i wynegocjowanie w ra-
mach instytucji dialogu społeczne-
go nowych rozwiązań - powiedział

Janusz Śniadek. - Bardzo ważną
kwestią jest także skierowanie usta-
wy dotyczącej wynagrodzeń w służ-
bie zdrowia na szybką ścieżkę legi-
slacyjną tak, by sprawą zajął się jesz-
cze ten parlament. Jeżeli chodzi o

planowany wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń to mam świadomość, że za-
wsze pozostanie uczucie niedosytu

- Dzisiaj wyzwaniem dla Związ-
ku jest dorównanie do standardów
socjalnych w jakich żyją pracowni-
cy w bogatszych krajach Unii Eu-
ropejskiej. Pracownicy chcą party-
cypować we wzroście gospodar-
czym, z którego tak się wszyscy cie-
szymy - podkreślił przewodniczą-
cy KK.

Porozumienie „Solidarności” z rządem

Płaca minimalna 1126 zł!

- Polityka rządu jest nastawiona
na to, by łączyć szybki rozwój go-
spodarczy Polski z rozwiązywa-
niem problemów socjalnych, pro-
blemów pracowniczych - podkreślił
premier po podpisaniu porozumie-
nia. - Tylko tego rodzaju połącze-
nie wzrostu i rozwiązywania tych
problemów daje rzeczywisty roz-
wój i postęp społeczny, daje rozwią-
zywanie problemów Polaków - po-
wiedział Jarosław Kaczyński. Jak
dodał, podpisanie tego porozumie-
nia poprzedziły trudne negocjacje.
- To jest porozumienie, które stano-
wi bardzo poważny krok w kierun-
ku rozwiązywania tych problemów

Janusz Śniadek i premier Jarosław Kaczyński podpisują
porozumienie w sprawie postulatów „Solidarności”. Fot. KPRM

Najważniejsze ustalenia to:
– podniesienie płacy minimalnej

od stycznia 2008 r. do wysoko-
ści 1126 zł brutto, co stanowi 40
proc. prognozowanego wyna-
grodzenia przeciętnego w 2008
r. z możliwością dalszego jej pod-
wyższania

– wzrost wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej w przy-
szłym roku w stosunku do roku
bieżącego - 9,3 proc. przy
uwzględnieniu wskaźnika wzro-
stu płac w sferze budżetowej i
wzrostu płac wynikającego z re-
dukcji składki rentowej od lipca
2007 i stycznia 2008 r..

– rząd wystąpi z inicjatywą usta-
wodawczą mającą na celu uchy-
lenie ustawy o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców. Strona rządowa
zadeklarowała podniesienie tego
wskaźnika w 2008 r.

– uwzględniając argumenty "S"
rząd przedłoży projekt ustawy o
emeryturach i rentach z Fundu-

szu Ubezpieczeń Społecznych
dotyczących wcześniejszych
emerytur do dnia 31 grudnia
2008 r. Rząd uznał także koniecz-
ność prowadzenia dalszych kon-
sultacji społecznych nad projek-
tem ustawy dotyczącej emerytur
dla osób zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze oraz wyko-
rzystania w trakcie dalszych prac
doświadczeń innych państw Unii
Europejskiej, a także dorobku
rządowo-społecznych zespołów
eksperckich, w tym uwzględnie-
nia kryteriów medycznych

– strona rządowa zobowiązała się
do realizacji porozumienia pod-
pisanego z "S" na temat reformy
ochrony zdrowia, w tym szcze-
gólnie pilnego wprowadzenia
ustawy gwarantującej wzrost
płac dla wszystkich grup zawo-
dowych w ochronie zdrowia

– uzgodnienia wymagające roz-
wiązań ustawowych zostaną
wprowadzone do parlamentu w
trybie pilnym.

- podkreślił premier. Zaznaczył, że
"Solidarność" jest głównym partne-
rem rządu.

Przypomnijmy - w czerwcu br.
Komisja Krajowa NSZZ "Solidar-
ność" powołała Krajowy Sztab Pro-
testacyjny i zażądała m.in. podwyż-
ki płacy minimalnej, wzrostu płac
w sferze budżetowej, uznania kry-
teriów medycznych w sprawie ob-
niżonego wieku emerytalnego dla
pracowników zatrudnionych w
szczególnych warunkach i szcze-
gólnym charakterze. Po 2-miesiecz-
nych negocjacjach w ubiegłym ty-
godniu Krajowy Sztab Protestacyj-
ny upoważnił przewodniczącego
Janusza Śniadka do podpisania po-
rozumienia.

Dział Informacji KK,

Wojciech Gumułka

Piotr Duda,
szef Śląsko-Dąbrowskiej
„Solidarności”:

To korzystne
porozumienie.
Podwyższenie
płacy minimal-
nej wraz z obni-
żeniem składki
rentowej da naj-

słabiej zarabiającym konkretny,
wyraźny wzrost zarobków. Cie-
szy też zapowiedź wzrostu płac
w budżetówce i zniesienia w ko-
lejnym roku neopopiwku. Rów-
nież przedłużenie obowiązywania
emerytur pomostowych nie mia-
ło praktycznie alternatywy, bo w
obecnej sytuacji politycznej nie
sposób było szans na stworzenie
nowego systemu.

Organizacje pracodawców:
PKPP Lewiatan i Konfederacja
Pracodawców Polskich są obu-
rzone porozumieniem rządu z
NSZZ "Solidarność". "Ustalony
metodą biurokratyczną wzrost
płacy minimalnej, z całą pewno-
ścią nie pomoże polskiej przed-
siębiorczości" - napisała KPP w
komunikacie. Z kolei Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków
Zawodowych podkreśla, że choć
same ustalenia rządu z "S" "idą
w dobrym kierunku to rodzi się
pytanie, dlaczego nie mogło się
to odbyć na forum Komisji Trój-
stronnej".
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W karykaturze
s³ów
Prosto z Magla
Szef Naczelnego Magla IV RP przeka-
za³ nam (po znajomoœci) kilka ciekawych
informacji:
- Zdecydowanie dementujemy wiado-
moœæ, jako w najbli¿szym czasie S³upsk
mia³by byæ przemianowany na Leppe-
rowo, a Pi³a na Hojarsk¹ Wolê.
- Nieprawd¹ jest, jako tow. Olejniczak
(ksywa Narcyz) mia³ zamiar wyst¹piæ w
najbli¿szej edycji Tañca z Gwiazadmi.
Nieprawdziwa jest te¿ informacja, jako-
by pose³ £y¿wiñski odbi³ mu partnerkê.
- To kaczka dziennikarska! Dementuje-
my, jakoby Prymas Polski i szef SLD
ustalili, ¿e marksiœci bêd¹ nazywali Nie-
bo Krain¹ Wiecznych Zjazdów.

Us³yszane w autobusie
- Gdzie powstaje najwiêcej ¿artów poli-
tycznych?
- ???
- Tam, gdzie z polityki ¿artowaæ nie
wolno.                                         pk

Zdj: Ryszard Horowitz
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